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Vodnik za licenciranje in
skladnost intelektualne
lastnine
Za rešitve IBM Power Systems in System Storage
Zahvaljujemo se vam …

“Zaščita intelektualne
lastnine je ključnega
pomena pri spodbujanju
inovacij. Če ideje ne bi
bile zaščitene, podjetja in
posamezniki ne bi v
celoti izkoristili prednosti
svojih iznajdb ter se ne
bi več osredotočali na
raziskovanje in razvoj.
Podobno tudi umetniki ne
bi bili v celoti poplačani
za svoje stvaritve in
posledično bi trpela
kulturna vitalnost.”1

za uporabo rešitev IBM Power Systems in IBM System Storage. Na te
sisteme se zanesete za pomoč pri potrebah IT in cenite vrednost, ki jo
dodajajo vaši dejavnosti. Za doseganje optimalne zmogljivosti teh
preizkušenih sistemov, je pomembno, da razumete, kako pravilno upravljati
IBM-ovo strojno kodo in programsko opremo za operacijski sistem, ki
sta zaščiteni z IBM-ovimi pravicami intelektualne lastnine in licencirani,
ne naprodaj.

Glavne tematike tega vodnika
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Slika 1. Obstaja več različnih vrst računalniške kode, toda ta vodnik se osredotoča posebej
na programsko opremo za IBM-ove operacijske sisteme (npr. IBM AIX) ter IBM-ovo
strojno kodo za rešitve Power Systems in System Storage.

Verjetno imate v svoji organizaciji različne sisteme in licencirane produkte.
Čeprav upravljanje številnih licenc in posodobitev ni lahka naloga, je vaša
odgovornost, da zagotavljate neprekinjeno skladnost s pogoji ustrezne
IBM-ove licenčne pogodbe ali pogodbe o podpori. Ta vodnik je bil
zasnovan, da vam to nalogo olajša.
Prednost skladnosti je, da vam zagotavlja dostop do podpore, ki jo
potrebujete, in novih posodobitev, ki so namenjene doseganju optimalne
zmogljivosti vaših IBM-ovih sistemov.
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IBM-ovi pravilniki in prakse za strojno kodo
in dostopnost programske opreme

Upravljanje vaših IBM-ovih licenc in pogodb
Če ne poznate stanja svojih pooblastil, tvegate neskladnost s
pogoji IBM-ove pogodbe in veljavnimi zakoni o intelektualni
lastnini. To se lahko zgodi že, če skrbnik sistemov uporabi
posodobitve za kodo za sorodne računalnike ali operacijske
sisteme, ne da bi prej preveril, ali posamezne produkte krije
ustrezna IBM-ova pogodba.

IBM-ova strojna koda

IBM licencira strojno kodo na podlagi IBM-ove licenčne pogodbe
za strojno kodo. IBM zagotavlja kopije, popravke ali zamenjave
strojne kode samo za računalnike v garanciji ali računalnike, ki jih
vzdržuje IBM, oz. računalnike, za katere velja ločena pogodba, ki
lahko določa dodatne stroške.3 Več informacij, med drugim kako
pridobiti dostop do posodobitev za strojno kodo za računalnike,
ki niso v garanciji in jih ne krije IBM-ova pogodba o vzdrževalnih
storitvah strojne opreme, je na voljo na spletnem mestu:
IBM Fix Central na ibm.biz/FixCentralMC.

Še bolj zapleteno je znotraj porazdeljenih okolij IT, v katerih
se posodobitve za kodo izvajajo na daljavo in se lahko pomotoma
uporabijo za neupravičene računalnike, kar predstavlja tveganje
za neskladnost. Izredno pomembno je imeti načrt upravljanja
posodobitev za kodo, da zaščitite svoje podjetje. Shema na Sliki 2
vam bo pomagala upravljati potrebe za podporo v prihodnosti.

IBM-ova koda operacijskega sistema

IBM licencira sisteme Power Systems in kodo operacijskega
sistema System Storage na podlagi IBM-ove mednarodne
licenčne pogodbe za program (IPLA) in dokumenta z licenčnimi
podatki (LI) ali enakovredne licenčne pogodbe.

Ocenjevanje potreb za kritje podpore

IBM-ove licenčne pogodbe

Za celotno IBM-ovo kodo (vključno s posodobitvami za strojno
kodo, vzorci in drugimi prenosi programske opreme), tudi kodo,
ki je na voljo na spletnem mestu Fix Central, veljajo pogoji
licenčnih pogodb, ki določajo uporabo ustrezne kode.
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Izvedite popis rešitev IBM Power Systems
in System Storage glede na vrsto
računalnika in serijsko številko

t
en
m

Zakaj je skladnost pomembna?

Določite računalnike, za katere želite vzdrževalno
kritje strojne in programske opreme

Tukaj navajamo razloge za zaščito pravic intelektualne lastnine:
• Intelektualna lastnina ustvarja in podpira delovna mesta
• Intelektualna lastnina spodbuja gospodarsko rast in
konkurenčnost
• Intelektualna lastnina pomaga ustvarjati prodorne rešitve
• Pravice intelektualne lastnine spodbujajo inovativnost in
nagrajujejo zavzete podjetnike2

Primerjajte to skupino z aktualnimi IBM-ovimi
pogodbami in prepoznajte vrzeli v kritju

Posvetujte se s svojim osebjem IT, da preverite
potrebe za kritje podpore na podlagi
preteklih zahtev za podporo

Poleg tega ima zaradi skladnosti vaša organizacija naslednje
koristi:
• Pomoč pri upravljanju okolja IT v skladu z IBM-ovimi licencami
in pogodbami.
• Pomoč pri preprečevanju nepričakovanih izpadov delovanja
z zagotavljanjem ustreznih popravkov, posodobitev in tehnične
podpore za posamezne sisteme.

Pri svojem IBM-ovem predstavniku si zagotovite
podporo za strojno in programsko opremo,
ki ustreza vašim potrebam

Slika 2. To so koraki za ocenjevanje potreb za kritje podpore za vaše rešitve
IBM Power Systems in System Storage.
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Skladnost – najboljše prakse

Pogosta vprašanja o skladnosti intelektualne lastnine

Licence in pogodbe za podporo potečejo, se obnovijo ali se
odpovejo, sistemi se nadomestijo, osebje IT pa se zamenja,
zato lahko brez ustreznega načrta izgubite pregled nad svojimi
sredstvi. Razpored periodičnih pregledov nameščenih sredstev
in pogodb za podporo vam je lahko v pomoč. Najboljše prakse s
Slike 3 vam lahko pomagajo, da se izognete nepotrebnim stroškom
in plačilom ter kar najbolj zmanjšate tveganje za neskladnost.

Programska oprema za operacijski sistem
Kako vem, ali smem prenesti posodobitve in pridobiti potrebno
pomoč?
IBM-ove posodobitve za kodo za licencirane operacijske sisteme
so na voljo le v primeru upravičenosti na podlagi ustreznih jamstev
za programsko opremo ali IBM-ove pogodbe o vzdrževanju
programske opreme. Obstajajo lahko nekatere izjeme. Če želite
izvedeti več o pravilnikih za programsko opremo v zvezi s popravki
operacijskega sistema, obiščite spletno mesto IBM Fix Central
na ibm.com/support/fixcentral/.

Skladnost – najboljše prakse

Ali lahko kot imetnik licence na podlagi standardne licenčne
pogodbe za program (IPLA) kopiram ali spreminjam program?
Ne. Ne smete: 1) kopirati, spreminjati ali distribuirati programa;
2) obratno sestaviti, obratno prevesti, drugače prevesti ali obratno
konstruirati programa, razen kot to izrecno dovoljuje zakonodaja,
brez možnosti pogodbene odpovedi; 3) uporabljati katerihkoli
komponent, datotek, modulov, avdiovizualne vsebine ali
povezanega licenčnega materiala ločeno od programa; ali
4) podlicencirati programa oz. ga dati v najem ali v zakup.

Redno pregledujte popis svojih računalnikov

Pregledujte standardne pogodbe o
podpori, da se prepričate, da ste si
zagotovili ustrezno podporo

Strojna koda
Ali lahko strojno kodo kopiram v več računalnikov?
Ne. Posodobitev za strojno kodo, licenciranih za IBM-ov računalnik
z določeno serijsko številko, se ne sme uporabiti za IBM-ov
računalnik z drugo serijsko številko. Upravičenost enega
računalnika do posodobitev za strojno kodo v okviru garancije
ali IBM-ove pogodbe o vzdrževalnih storitvah strojne opreme ne
zagotavlja, in IBM ne dodeljuje, nikakršne pravice ali dovoljenja
za prenos, kopiranje, ponovno ustvarjanje ali nameščanje istih ali
drugih posodobitev za IBM-ovo strojno kodo v kateremkoli drugem
računalniku. Posodobitev za strojno kodo, ki je pooblaščena za
računalnik s strani IBM-a, mora biti nameščena na ustrezni
računalnik v razumnem časovnem obdobju, ne sme biti
nameščena na katerikoli drug računalnik in se je ne sme
drugače kopirati, ponovno ustvarjati ali distribuirati.

Izobražujte svoje osebje IT in prodajalce o
IBM-ovih licenčnih pogodbah ter pravilnikih
in praksah za ustrezno uporabo strojne
kode in komponent programske opreme

Slika 3. Zagotavljajte stalno skladnost svoje organizacije, tako da upoštevate
navedene najboljše prakse vsaj enkrat letno.

Tukaj smo, da vam pomagamo
Skladnost z licencami je pomembna. Vaš IBM-ov prodajni
predstavnik vam je na voljo za svetovanje glede potreb za podporo
ter pomoč pri preverjanju skladnosti z IBM-ovimi pogodbami
za sisteme IBM Power Systems in naprave System Storage.

Ali lahko popravke oz. zamenjavo za strojno kodo zagotovi
drug dobavitelj?
Ne. IBM ni pooblastil nobene tretje osebe za distribucijo
posodobitev za IBM-ovo strojno kodo za sisteme Power Systems
ali naprave System Storage oz. da se predstavlja kot upravičena
za to in tudi če sodelujete s tretjo osebo, v vsakem trenutku
sami ostajate odgovorni za lastno skladnost in zagotavljanje
ustreznih pooblastil. IBM si pridržuje pravico do začasne prekinitve
sodelovanja na podlagi urnih storitev, če nameščena stopnja
strojne kode ne ustreza pooblastilu za računalnik.

Ukrepajte takoj in popišite svoje računalnike, da odkrijete
morebitne vrzeli v kritju.
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Več informacij
Če želite izvedeti več, se obrnite na naslednje vire:
IBM Fix Central
ibm.biz/FixCentralMC
IBM-ovi pravilniki o programski opremi
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM-ove standardne pogodbe
ibm.biz/StdAgreements
Pravilnik o namestitvi (Namestitev IBM-ovih računalnikov)
ibm.biz/InstallPolicy
Zakaj so pravice intelektualne lastnine pomembne?
ibm.biz/IPRightsAreImportant

IBM Slovenija d.o.o.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija
IBM-ova domača stran je na voljo na:
ibm.com
IBM, IBM-ov logotip, ibm.com, Power, Power Systems, System
Storage, AIX in Global Technology Services so blagovne znamke
družbe International Business Machines Corp., ki je registrirana
v mnogih sodnih pristojnostih po vsem svetu. Tudi druga imena
produktov ali storitev so lahko blagovne znamke družbe IBM ali
drugih podjetij. Posodobljen seznam IBM-ovih blagovnih znamk
je dostopen v razdelku “Informacije o avtorskih pravicah in blagovnih
znamkah” na spletni strani ibm.com/legal/copytrade.shtml

Stik z IBM-om
ibm.com/contact/si/sl/

Ta dokument odraža trenutno stanje na dan objave, vendar ga
lahko IBM kadarkoli spremeni. Vse ponudbe niso na voljo v vseh
državah, v katerih posluje IBM.

Imenik svetovnih stikov
ibm.com/planetwide/

INFORMACIJE V TEM DOKUMENTU SO NAVEDENE
“TAKŠNE, KOT SO” IN BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV,
IZRECNIH ALI NAK AZANIH, K AR VKLJUČUJE
TUDI JA MSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO
IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NA MEN TER
K AKRŠNAKOLI JA MSTVA ALI POGOJE GLEDE
NEKRŠITVE. Jamstvo za IBM-ove izdelke se podeljuje v skladu
z določili in pogoji iz pogodb, v skladu s katerimi se zagotavljajo.
Ta brošura je zagotovljena izključno za informativne namene.
Uporabo IBM-ovih programov določajo pogoji ustreznih licenčnih
pogodb; IBM-ovo zagotavljanje podpore določajo pogoji IBM-ovih
pogodb o podpori ter pogoji povezanih produktov. Informacije v
tej brošuri ne spreminjajo ali dopolnjujejo teh pogojev ali katerekoli
druge morebitne pogodbe z IBM-om.
Izjave glede IBM-ove usmeritve in namenov za prihodnost se
lahko spremenijo ali umaknejo brez predhodnega obvestila ter
predstavljajo le cilje in namere.
1 http://www.stopfakes.gov/learn-about-ip/ip/importance
2 http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectualproperty-rights-important/
3 Nekatere posodobitve za strojno kodo so lahko, na podlagi
IBM-ove enostranske diskrecijske pravice, na voljo tudi brezplačno
s prenosom prek Fix Central za uporabo v računalnikih, ki niso
v garanciji in jih ne krije IBM-ova pogodba o vzdrževalnih
storitvah strojne opreme ali pogodba posebne ponudbe. Seznam
teh posodobitev je na voljo na spletnem mestu Fix Central:
ibm.com/support/fixcentral/. IBM ne zagotavlja, da bodo katerekoli
določene kategorije posodobitev za strojno kodo vedno na voljo
brezplačno in kategorij brezplačno zagotovljenih posodobitev ni
mogoče z gotovostjo ali natančno opredeliti.
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